
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2023 
 

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΔΑ 

1 Έγκριση υποβολής αιτήματος πρόσληψης ειδικού ένστολου 
προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας 10/01/2023 ΨΔ8ΠΩΞΒ-ΒΗΡ 

2 
Έλεγχος για τον μήνα Δεκέμβριο 2022 των εσόδων και εξόδων του 
Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 
17-05/15-06-1959 

10/01/2023 ΨΣΘ5ΩΞΒ-ΜΙΜ 

3 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 10/01/2023 6ΚΔΡΩΞΒ-ΦΥΗ 

4 
Έγκριση διοργάνωσης από το Δήμο Ορεστιάδας του εθίμου του 
Τρύφωνα στα Δίκαια στις 31.01 και 01.02.2023 και εξειδίκευση της 
πίστωσης 

31/01/2023 6Ι2ΚΩΞΒ-ΚΤΕ 

5 Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας 
έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Δ΄ Τριμήνου 2022 31/01/2023 ΨΤ0ΠΩΞΒ-Λ9Ρ 

6 
Σύσταση παγίας προκαταβολής για το οικονομικό έτος 2023 
σύμφωνα με το άρθρο 173 του Ν. 3463/2006, όπως 
τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 207 του Ν.4555/2018 

31/01/2023 ΨΗΓΡΩΞΒ-Ω55 

7 Έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης εξόδων κηδείας - νεκροψίας 
άπορου δημότη 31/01/2023 6ΣΒΗΩΞΒ-ΔΨΗ 

8 Έγκριση χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης άπορου 
δημότη 31/01/2023 Ρ0ΚΠΩΞΒ-0ΥΘ 

9 

Έγκριση μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης 
και καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: 
“Προμήθεια εξοπλισμού φωτοβολταϊκών συστημάτων για το Δήμο 
Ορεστιάδας” 

31/01/2023 Ρ016ΩΞΒ-1ΞΧ 

10 
Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του 
διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια εξοπλισμού 
φωτοβολταϊκών συστημάτων για το Δήμο Ορεστιάδας” 

31/01/2023 6ΕΘ2ΩΞΒ-7ΨΩ 

11 

Έγκριση 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: “Παροχή 
υπηρεσιών για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας 
(ΣΑΠ) στο Δήμο Ορεστιάδας” 

31/01/2023 9Ο6ΠΩΞΒ-Σ2Υ 

14 

Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την ενδοδικαστική επίλυση 
διαφοράς σε συμβούλιο σχετικά με την υπ’ αριθμ. 17/16.02.2022 
αγωγή των ΜΙΝΤΣΟΥΔΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ και ΓΟΥΓΟΥΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 
αμφοτέρων ως εκκαθαριστών της Κοινοπραξίας Κ/Ξ  ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ – ΓΟΥΓΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ που άσκησαν κατά του 
Δήμου Ορεστιάδας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής 

31/01/2023 ΨΡΦ3ΩΞΒ-1Ψ7 

15 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 31/01/2023 ΨΔΛΡΩΞΒ-ΟΕΓ 

16 
Έλεγχος για τον μήνα Ιανουάριο 2023 των εσόδων και εξόδων του 
Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 
17-05/15-06-1959 

07/02/2023 98ΚΟΩΞΒ-3ΡΙ 

17 
Εξειδίκευση της πίστωσης για την επιχορήγηση του “Κέντρου 
Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου 
Ορεστιάδας” (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.) για το έτος 2023 

07/02/2023 9Α8ΟΩΞΒ-2ΒΣ 

18 
Εξειδίκευση της πίστωσης για την επιχορήγηση της “Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας” 
(ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο) για το έτος 2023 

07/02/2023 9ΟΤΟΩΞΒ-ΒΘΩ 

19 Εξειδίκευση της πίστωσης για την επιχορήγηση της 
“Ραδιοτηλεόρασης Δήμου Ορεστιάδας” για το έτος 2023 07/02/2023 6Ψ2ΚΩΞΒ-84Τ 

20 Έγκριση χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης εξαρτώμενου 
τέκνου λόγω θανάτου γονέων 07/02/2023 9ΖΤΟΩΞΒ-43Π 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%948%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%92%CE%97%CE%A1
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A3%CE%985%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C%CE%99%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A%CE%94%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A6%CE%A5%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%992%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9A%CE%A4%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A40%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9B9%CE%A1
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%97%CE%93%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A955
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A3%CE%92%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%94%CE%A8%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A10%CE%9A%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-0%CE%A5%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1016%CE%A9%CE%9E%CE%92-1%CE%9E%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%95%CE%982%CE%A9%CE%9E%CE%92-7%CE%A8%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9F6%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A32%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A1%CE%A63%CE%A9%CE%9E%CE%92-1%CE%A87
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%94%CE%9B%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9F%CE%95%CE%93
https://diavgeia.gov.gr/doc/98%CE%9A%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-3%CE%A1%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%918%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-2%CE%92%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9F%CE%A4%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%92%CE%98%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A82%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-84%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%96%CE%A4%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-43%CE%A0


Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΔΑ 

21 

Έγκριση γνωμοδότησης για νομική υποστήριξη του Προέδρου του 
ΚΚΠΑΑΔΟ, αιρετού, Ιωάννη Παπαϊωάννου σε υπόθεση ενώπιον 
του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ορεστιάδας κατά τη 
δικάσιμο της 10.02.2023 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο 

07/02/2023 Ψ0ΔΙΩΞΒ-94Γ 

22 

Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την παράσταση επί κλήσεως 
της με αριθμό κατάθεσης 175/02.06.2020 αγωγής κατά του 
Αθανασίου Γιαντσίδη προς διεκδίκηση υφιστάμενης βλάβης του 
Δήμου Ορεστιάδας 

07/02/2023 6ΡΦΖΩΞΒ-9Υ7 

23 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή ποσού και 
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 13/02/2023 6Ο1ΒΩΞΒ-Μ6Ν 

24 

Έγκριση συνδιοργάνωσης ημερίδας για τα Μαθηματικά της Γ΄ 
Γενικού Λυκείου στις Πανελλαδικές του 2023 από το Δήμο 
Ορεστιάδας και την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία Έβρου, που θα 
πραγματοποιηθεί στην Πολιτιστικό Πολύκεντρο Ορεστιάδας στις 
12.03.2023, έγκριση των δαπανών και εξειδίκευση της πίστωσης 

13/02/2023 6ΙΜΒΩΞΒ-ΚΨ9 

25 
Έγκριση 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: “Εκπόνηση μελετών 
πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ορεστιάδας” 

14/03/2023 9ΕΩΖΩΞΒ-Φ3Ω 

26 

Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την υπ’ αριθμ. 2993/2022 
απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, που αφορά την υπ’ 
αριθμ. 9054/2020 έφεση του Δήμου Ορεστιάδας κατά της υπ’ 
αριθμ. 402/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών και των 1. Καζαλτζή Αικατερίνης του Αθανασίου, 2. 
Στοϊκίδου Ευαγγελίας του Οδυσσέα, 3. Παπαδοπούλου Χρυσούλας 
του Δημητρίου, 4. Καπουσούζη Ζαφείρας του Βασιλείου και 5. 
Τσέρνα Μαρίας του Αθανασίου 

13/02/2023 ΨΞΣΖΩΞΒ-9ΔΟ 

27 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 13/02/2023 99ΣΑΩΞΒ-6Θ0 

28 

Έγκριση συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης «ΜΠΕΗΣ Κομάρων 2023» 
από τον Δήμο Ορεστιάδας και τον Μορφωτικό Πολιτιστικό 
Σύλλογο Κομάρων, που θα πραγματοποιηθεί στα Κόμαρα στις 
27.02.2023, έγκριση των δαπανών και εξειδίκευση της πίστωσης 

21/02/2023 ΨΑΤΑΩΞΒ-Ω7Π 

29 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2736/15.02.2023 απόφασης του Δημάρχου 
σχετικά με την έγκριση κίνησης εκτός ορίων της οικείας 
περιφερειακής ενότητας υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου 
Ορεστιάδας 

21/02/2023 ΨΥΚΖΩΞΒ-Θ15 

31 

Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 72/2021 μελέτης και των τεχνικών 
προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια και 
εγκατάσταση συστημάτων και πλατφόρμας «έξυπνης πόλης» και 
«βιώσιμης κινητικότητας»” 

21/02/2023 94ΘΑΩΞΒ-ΙΩΒ 

32 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 21/02/2023 ΨΓΣ8ΩΞΒ-4Λ5 

33 Έγκριση απολογισμού του Δήμου Ορεστιάδας οικονομικού έτους 
2022 28/02/2023 6ΙΤ0ΩΞΒ-ΕΙ2 

34 

Έγκριση διοργάνωσης δράσεων στο πλαίσιο ανακήρυξης του έτους 
2023 ως «Έτος συμπλήρωσης 100 χρόνων από την ίδρυση της Νέας 
Ορεστιάδας» από το Δήμο Ορεστιάδας, έγκριση των δαπανών και 
εξειδίκευση της πίστωσης 

28/02/2023 6ΨΥΔΩΞΒ-Β0Κ 

35 
Έγκριση διοργάνωσης Εθνικής εορτής 25ης Μαρτίου έτους 2023 
από το Δήμο Ορεστιάδας, έγκριση των δαπανών και εξειδίκευση 
της πίστωσης 

28/02/2023 ΩΖΣ7ΩΞΒ-0ΡΓ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A80%CE%94%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-94%CE%93
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A1%CE%A6%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-9%CE%A57
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F1%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C6%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%99%CE%9C%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9A%CE%A89
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%95%CE%A9%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A63%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9E%CE%A3%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-9%CE%94%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/99%CE%A3%CE%91%CE%A9%CE%9E%CE%92-6%CE%980
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A97%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A5%CE%9A%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9815
https://diavgeia.gov.gr/doc/94%CE%98%CE%91%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%99%CE%A9%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%93%CE%A38%CE%A9%CE%9E%CE%92-4%CE%9B5
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%99%CE%A40%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%95%CE%992
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A8%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%920%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%96%CE%A37%CE%A9%CE%9E%CE%92-0%CE%A1%CE%93


Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΔΑ 

36 

Έγκριση συνδιοργάνωσης Αγώνων Στίβου από τον Δήμο 
Ορεστιάδας και τον Αθλητικό Σύλλογο Ν. Ορεστιάδας «Πολυνίκης» 
στο Δημοτικό Στάδιο Ορεστιάδας στις 19.03.2023, έγκριση των 
δαπανών και εξειδίκευση της πίστωσης 

28/02/2023 6ΤΠΕΩΞΒ-ΗΓ6 

37 

Έγκριση συνδιοργάνωσης των εκδηλώσεων που 
πραγματοποιούνται στα πλαίσια της Αναβίωσης του πολιτιστικού 
εθίμου της γκάιντας από τον Δήμο Ορεστιάδας και τον Σύλλογο 
Γυναικών Πενταλόφου, που θα πραγματοποιηθεί στον Πεντάλοφο 
στις 16.04.2023, έγκριση των δαπανών και εξειδίκευση της 
πίστωσης 

28/02/2023 9719ΩΞΒ-0Η3 

38 

Έγκριση τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης 
της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση 
συστημάτων και πλατφόρμας «έξυπνης πόλης» και «βιώσιμης 
κινητικότητας»” 

28/02/2023 9Ρ2ΖΩΞΒ-ΠΩΗ 

40 Έγκριση κίνησης εκτός ορίων της οικείας περιφερειακής ενότητας 
του ΚΗΗ 7269 υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Ορεστιάδας 28/02/2023 936ΟΩΞΒ-ΥΥΛ 

41 
Έλεγχος για τον μήνα Φεβρουάριο 2023 των εσόδων και εξόδων 
του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του 
Β.Δ. 17-05/15-06-1959 

07/03/2023 9ΩΡΞΩΞΒ-ΘΨ4 

42 Έγκριση απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Ιούλιος - 
Δεκέμβριος 2022) 07/03/2023 6ΘΤ0ΩΞΒ-Ι32 

43 

Έγκριση συνδιοργάνωσης της 1ης Τετρακίνητης Hobby Βόλτας στον 
Βόρειο Έβρο από τον Δήμο Ορεστιάδας και την Αγωνιστική Λέσχη 
Αυτοκινήτου/Μοτοσυκλέτας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΝ ΚΛΑΜΠ 
Έβρου», που θα πραγματοποιηθεί στις 17-19.03.2023, έγκριση των 
δαπανών και εξειδίκευση της πίστωσης 

07/03/2023 9ΒΤ5ΩΞΒ-4ΦΣ 

44 

Έγκριση συνδιοργάνωσης Αγώνων Στίβου από τον Δήμο 
Ορεστιάδας και τον Αθλητικό Σύλλογο Ν. Ορεστιάδας «Πολυνίκης» 
στο Δημοτικό Στάδιο Ορεστιάδας στις 19.03.2023, έγκριση των 
δαπανών και εξειδίκευση της πίστωσης 

07/03/2023 ΨΖΦΒΩΞΒ-7Τ8 

45 
Έγκριση τευχών δημοπράτησης, τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός 
των όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο: “Κατασκευή κλειστής 
αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Ριζίων” 

07/03/2023 64ΜΟΩΞΒ-Φ5Ο 

46 
Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: 
“Κατασκευή κλειστής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό 
Σχολείο Ριζίων” 

07/03/2023 6ΣΕΑΩΞΒ-Ρ3Κ 

47 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 07/03/2023 Ψ4ΩΒΩΞΒ-ΟΑΠ 

48 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 14/03/2023 6ΜΩ9ΩΞΒ-052 

49 Ορισμός υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής 14/03/2023 ΡΟ07ΩΞΒ-8ΝΣ 

50 

Έγκριση δαπανών για την διοργάνωση εκδηλώσεων – δράσεων 
από το Δήμο Ορεστιάδας, καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, στο 
πλαίσιο ανακήρυξης του έτους 2023 ως «Έτος συμπλήρωσης 100 
χρόνων από την ίδρυση της Νέας Ορεστιάδας» και εξειδίκευση της 
πίστωσης 

14/03/2023 Ψ399ΩΞΒ-ΟΘΠ 

51 

Έγκριση διοργάνωσης της δράσης: “Επιστημονική Διημερίδα με 
θέμα: «Η ίδρυση της Νέας Ορεστιάδας στο ιστορικό γίγνεσθαι: 
Διεθνείς Συγκυρίες και προοπτικές»” από το Δήμο Ορεστιάδας, στο 
πλαίσιο ανακήρυξης του έτους 2023 ως «Έτος συμπλήρωσης 100 
χρόνων από την ίδρυση της Νέας Ορεστιάδας», έγκριση των 
δαπανών και εξειδίκευση της πίστωσης 

14/03/2023 6ΥΞΞΩΞΒ-ΧΛΤ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A4%CE%A0%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%97%CE%936
https://diavgeia.gov.gr/doc/9719%CE%A9%CE%9E%CE%92-0%CE%973
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A12%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A0%CE%A9%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/doc/936%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A5%CE%A5%CE%9B
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A9%CE%A1%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%98%CE%A84
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%98%CE%A40%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9932
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%92%CE%A45%CE%A9%CE%9E%CE%92-4%CE%A6%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%96%CE%A6%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-7%CE%A48
https://diavgeia.gov.gr/doc/64%CE%9C%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A65%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A3%CE%95%CE%91%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A13%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A84%CE%A9%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9F%CE%91%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9C%CE%A99%CE%A9%CE%9E%CE%92-052
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%9F07%CE%A9%CE%9E%CE%92-8%CE%9D%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8399%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9F%CE%98%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A5%CE%9E%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A7%CE%9B%CE%A4


Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΔΑ 

52 

Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 75/2021 μελέτης και των τεχνικών 
προδιαγραφών της, έγκριση του τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός 
των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια και 
εγκατάσταση εξοπλισμού για το Δήμο Ορεστιάδας στο πλαίσιο της 
πράξης με τίτλο: «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ορεστιάδας»” 

14/03/2023 6Τ8ΖΩΞΒ-ΞΤΕ 

53 
Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Τεχνικός σύμβουλος της πράξης 
«Επιδεικτικά έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων 
του Βορείου Έβρου» 

14/03/2023 ΩΜΛΗΩΞΒ-ΣΞΦ 

54 

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια επετειακών γραμματοσήμων  
στο πλαίσιο ανακήρυξης του έτους 2023 ως «Έτος συμπλήρωσης 
100 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Ορεστιάδας» και εξειδίκευση 
της πίστωσης 

21/03/2023 ΨΝΩΣΩΞΒ-ΖΔΑ 

55 

Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης και 
καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο: 
“Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοπλισμός 
μετρήσεων και παρακολούθησης δημοτικών κτιρίων Ορεστιάδας” 

21/03/2023 ΨΕ87ΩΞΒ-4Χ7 

56 
Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: 
“Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοπλισμός 
μετρήσεων και παρακολούθησης δημοτικών κτιρίων Ορεστιάδας” 

21/03/2023 Ψ00ΠΩΞΒ-ΘΣ2 

57 

Έγκριση μετάθεσης ημερομηνιών στον ανοικτό ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό κάτω των ορίων (α/α ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια-Έργα: 196431) 
για την ανάθεση σύμβασης με τίτλο: “Κατασκευή κλειστής 
αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Ριζίων” 

21/03/2023 Ρ04ΧΩΞΒ-2ΥΟ 

58 

Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 359/2022 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 108/2022 μελέτης και τρόπου 
εκτέλεσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας 
με τίτλο: “Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και tablets για την χρήση 
της εφαρμογής GOV.GR WALLET (Δημιουργία νέας πίστωσης από 
το Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης)” 

21/03/2023 Ψ0ΦΒΩΞΒ-3ΙΤ 

59 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 21/03/2023 9ΠΒΗΩΞΒ-6ΔΞ 

 
Τελευταία ενημέρωση 22/03/2023 

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A48%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9E%CE%A4%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C%CE%9B%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A3%CE%9E%CE%A6
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%96%CE%94%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9587%CE%A9%CE%9E%CE%92-4%CE%A77
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A800%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%98%CE%A32
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A104%CE%A7%CE%A9%CE%9E%CE%92-2%CE%A5%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A80%CE%A6%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-3%CE%99%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A0%CE%92%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-6%CE%94%CE%9E

